Tilgængelighedsudvalg - TGU
Holstebro Kommune
Møde nr. 02-2018
(01-2018 aflyst)
Tirsdag den 20. november 2018

I mødet deltog:
Fra TGU:
Jørgen Ahler, Jytte von Seelen, Preben Bjerring
Fra Teknik og Miljø (TM):
Anders Debel, Annette Vognbjerg og Torben Mølgaard
Afbud:
Leif Hornshøj, Benny Vittrup
Referent: Elisabeth Haahr Christensen

Referat:
1. Velkomst
Kirsten Andersen har fået nyt arbejde, Torben Mølgaard er konstitueret i
stillingen, og deltager derfor i mødet, dog først fra kl. 16.00.
2. Opfølgning fra mødet den 29. november 2017
a. Busholdepladser m.m.
Der er langt mellem busholdepladserne og stoppestederne. Det er et
problem, for de personer, der er dårligt gående.
Sdr. Nissum – cykelsti til Fjand - projektering vil blive igangsat i 2019,
men selve udførelse vil først bliver i 2020.
b. Handicap - toiletter
1. Busterminalen
Udsat til 2020 – toilettet ved busterminalen. Der er igangsat et udviklingsprojekt, og dette vil og toiletterne ved busterminalen, vil indgå i et det samlede projektet for området
2. Anlægget
Der er igangsat et projekt, der skal ende med en helhedsplan for
Holstebro Anlæg. I den forbindelse blev det besluttet fra Teknisk
Udvalg, at der skulle være en åben borgerinddragelse, indeholden-
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de workshops, hvor forskellige ønsker og forventninger til anlægget
blev italesat.
Der tilbydes en drøftelse af det forslag, der ligger forud, inden det
fremlægges for Teknisk Udvalg. Der er sat fokus på tilgængelighed,
opbygning af gangstier mv. Tilgængelighedsudvalget vil blive indbudt.
Projektet forventes igangsat i 2020.
Renovering af friluftsteateret indbefatter og nye toiletter, men om de
er begrænset til at være åben, når der er arrangementer ved friluftsteateret, vides ikke helt, men det kan undersøges. Hvis der er
åbent ud over arrangementerne, så vil det indbefatte driftsudgifter
til rengøring og vedligehold mv.
3. Enghaven
Når bygningen af den nye biograf igangsættes, hvilket betyder, at
den gamle toiletbygning vil bliver revet ned, vil der blive en pavillon
løsning som erstatning, som en midlertidig løsning som offentlig
toiletetter. Også her vil der blive udarbejdet en helhedsplan for området, hvor der vil blive ind tænkt nye toiletforholde.
c. Buskort 65+ er den gældende for handicappede uanset alder?
Buskort for 65+ gælder også for førtidspensioner.
d. Færdselssikkerhedsrådet
Der er ingen tvivl om at Teknik og Miljø gerne vil have et Færdselssikkerhedsråd, men da rådet ikke efterspørges, vil der bliver kigget på,
om der kunne findes en anden måde at gøre dette på/ mødes.
Det er vigtigt at undersøge, om der er andre muligheder for at være talerør.
Teknik og Miljø vil skrive rundt til de medlemmer, der før har deltaget,
om der er interesse i at opretholde Færdselssikkerhedsrådet, og hvis
det er, så ved det første møde afstemme, hvad er formålet med dette
mødeforum.
Forvaltningen foreslår, at der inden 01.12. 2018 er skrevet rundt med
forespørgslen om hvordan de forholder sig til Færdselssikkerhedsrådet, og alt efter tilbagemeldinger, om rådet nedlægges eller genopstår
pr. 01.01.2019.
e. Toiletforhold i Sdr. Nissum
Der er endnu ikke fundet en løsning på toiletforholdene i Sdr. Nisssum.
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Opfordring til TGU om at rette henvendelse til Borgerforeningen med
deres spørgsmål og deres ideer. Kan der findes en løsning, vil Teknik
og Miljø give et bidrag til drift af et toilettet, lige som det gøres andre
steder i kommune.
3. Følgende punkter ønskes TGU drøftet under mødet:
f. Skiltning ved P - huset Skolegade
Skiltene er bestilt og vil blive sat op i løbet af ganske kort tid.
Der vil blive sat en rampe op fra parkeringspladserne og ned på stien.,
og rådhusstien vil blive renoveret. Dette vil blive igangsat i starten af
2019.
g. Adgangsvej fra P-plads til Sct. Jørgens gade
Teknik og Miljø vil Kigge på nedgangen op med Bisgårdsgade.
h. Information om flextaxa (flextur) m.m. (knudepunkter)
Der er 4 knudepunkter i øjeblikket, og der er håb om at Center for
Sundhed kommer med.
Der er en fin stigning på brugen af flexture. Og det sammen er på telebusser.
Der er en generel stigning af Flex turer – også landsplan.
Der er udfordring med at Herning ikke vil være en del af de billige ture.
Der er pres på fra flere instanser, så forhåbentlig bliver der fundet en
løsning inden det nye supersygehus åbner.
i.

Handicap P- pladser ved Hafniahus, her er p-pladserne optaget permanent af beboerne.
Regler er, at man ikke er bundet at en tidsbegrænset på handicapparkeringspladser, og derved bliver de optaget af de mennesker, der bor
dernede. Derved er der ikke blevet plads til gæster og nogen der skal i
teateret mv.
Det vil blive undersøgt, om der på nogen af handicapparkeringspladserne, kan sættes tidsbegrænsning på.

j.

Fortov – design
Måden fortovene er designet på, kan give problemer i forhold til rollatorer og 3-hjulet mv.
Hver gang et fortov skal omlægges, kigges der på, hvad der kan bruges af sten her, dvs. der tages stilling hver gang,
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k. Mødet med Byggesagsbehandler
Dispensationssager.
Det var et rigtigt godt møde, og der blev givet et kort referat.
Forvaltningen kunne også melde tilbage om, at de tilbagemeldingerne,
der er modtaget var, at det har været et rigtig godt møde.
l.

Kran ved Rådhuset
Det var et rigtig godt samarbejde vedr. kranen ved rådhuset. Og de rettelser der var til opstilling af kranen, blev rettet med det samme.

m. Musikteaterets tilgængelighed
TGU har haft rettet henvendelse endnu engang til Musikteateret om de
ændringsønsker, de har til trappen (trappeværn og gelænder i midten)
men TGU får ingen tilbagemelding på deres henvendelse.
Ander D vil prøve at tage kontakt til Musikteateret, således at TGU kan
få et svar på deres henvendelse.
4. Punkter til drøftelse fra Teknik og Miljø
a. Intet
Der var en sag på sidste gang på Teknisk Udvalg, der berører tilgængelighed. Det er blevet tilladt for campingpladser, at sætte campinghytter og
mobil Home op på campingpladserne, uden byggetilladelser. De skal dog
opfylde reglerne i øvrigt. Så hvis der er brug for større tilgængelighed på
campingpladsernes overnatningsmuligheder, da er det TGU der skal i dialog med campingpladserne.
5. Eventuelt
Der vil blive indkaldt til 2 møder i 2019, en i foråret og en i efteråret.
Elisabeth indkalder.
Der var en opfordring fra forvaltningen, at oplever TGU noget uhensigtsmæssigt, at dette indsendes, og ikke venter til mødet, således at forvaltningen har mulighed for at agerer i problemerne hurtigere.

Med venlig hilsen
Puv
Elisabeth Haahr Christensen
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